Buitenlust 2.0
VISIE & BELEID 2017-2021

Visie


R&TC Buitenlust wil meer zijn dan een opleidingsclub. R&TC Buitenlust heeft
de ambitie om over 4 jaar weer een volwaardige wielerclub te zijn met
volwaardige bovenbouw van nieuwelingen tot elite renners.




Dames wielrennen en -cross


Buitenlust wil dé club worden waar alle meisjes/dames uit de regio naar toe moeten



Buitenlust wil dé beste dames opleiden en in haar ploegen hebben



Ontplooide activiteiten zullen ook een voordeel opleveren voor de heren

Cyclocross




Breedtesport




Buitenlust wil dé club zijn waar je heen gaat voor cyclocross

Buitenlust wil een zo compleet mogelijk scala aan fietssporten aanbieden


Daaronder vallen wegwielrennen, cyclocross, mountainbiken en aangepast wielrennen



Laagdrempelig

Regionale en maatschappelijke betrokkenheid

Doelen
Alle activiteiten die ontplooid zullen worden staan in het teken van de volgende doelen:

Hoger niveau van trainingen

Meer inkomsten

Meer actieve leden

Hoe gaan we dit realiseren?


Professionalisering gehele organisatie


Moderne trainingsaanpak



Gecertificeerde trainers & begeleiders



Projectmatig werken




Meer en beter gebruik maken van subsidies en project gerichte sponsoring

Werken met commissies



Transparantie



Naar buiten treden





Sportief



Maatschappelijk



Commercieel

Uitvoering van de 3 pijlers


Sportief beleid



Organisatie & evenementen



PR & sponsoring

Pijler 1 – Sportief beleid


Doel:


De beste en meest verantwoorde trainingen aanbieden aan al onze leden



Buitenlust in sportief opzicht weer op de kaart zetten



Aanwas nieuwe leden en behoud bestaande leden (voorkomen stoppen of vertrekken)



Hoe:

1.

Reorganisatie trainersgroep en trainingsstructuur (wedstrijdsport waardig)

2.

Wedstrijdsport

3.

Recreanten jeugd + trainingsleden bovenbouw

4.

Dameswielrennen en -cross als speerpunt

5.

Cyclocross als speerpunt

6.

Plezier en techniek staan voorop bij de jeugd categorieën (onderbouw), rustig aan met
onze jongste renners

7.

Focus op snelheid en prestatie zal bij de bovenbouw in de trainingen verwerkt worden

Pijler 2 - Organisatie & evenementen




Doel:


Meer exposure van en voor de club wat moet leiden tot meer nieuwe leden, meer inkomsten en
het stimuleren van de wielersport



Het beiden van attractieve en sportieve (wieler)evenementen voor alle leden, wieler- en
sportliefhebbers

Hoe:
1.

Buitenlust moet meer naar buiten treden

2.

Meerdere (wieler)evenementen per jaar
1.

Wedstrijden (4-tal per jaar)

2.

Wielercafé

3.

Clinics

4.

Opendagen

3.

Activiteiten voor haar actieve en passieve leden

4.

Sponsor- en maatschappelijke evenementen

Pijler 3 – PR & sponsoring


Doel:




Een stabiele en continue inkomstenstroom genereren voor Buitenlust

Hoe:
1.

Buitenlust in de markt zetten als een interessante partij om te sponsoren
1.

Waarom moeten sponsoren voor Buitenlust kiezen?

2.

Wat kunnen wij betekenen voor de sponsors?

2.

Marketing/promotie, communicatie & maatschappelijke betrokkenheid

3.

Inkomsten genereren uit verhuur faciliteiten Buitenlust

Buitenlust 2.0
COMMISSIES

Beleidscommissie
Beleidscommissie

Operations
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Commissie
Dameswielrennen

Commissie – Marketing &
communicatie


Opzetten en actief onderhouden website en social media


Huisstijl



Content



Communicatie intern en extern



Uitvoering beleid & projecten t.a.v. communicatie en pr



Adviseert het bestuur op het gebied van communicatie en pr



Ondersteunt het bestuurslid “PR & Sponsoring” met het opstellen van het beleid
t.a.v. communicatie en pr



Competenties


Vloeiend Nederlands



Vakinhoudelijke kennis



Relaties bij kranten, regionale omroepen en communicatie afdeling KNWU

Bezetting:

2
2

Vacant:

Commissie – Sponsoring


Uitvoeren beleid t.a.v. sponsoring



Werven van sponsors



Contacten leggen t.b.v. verhuur faciliteiten



Competenties


Actieve houding t.a.v. het werven van sponsors



Relaties in het bedrijfsleven



Netwerker

Bezetting:

3
3

Vacant:

Commissie – Facilitair


Verantwoordelijk voor het structureel onderhouden en beheren van alle
middelen die Buitenlust heeft om haar leden de fietssport te laten
beoefenen


Aansturing onderhoudspartners



Verbetervoorstellen richting het bestuur



Verantwoordelijk voor de exploitatie van de faciliteiten



Planning kantinediensten



Baan- en parcoursverantwoordelijke zullen in deze commissie zitten



Competenties


Proactieve houding

Bezetting:

4
3

Vacant:

Commissie – Evenementen &
organisatie






Verantwoordelijk voor de organisatie van:


Wedstrijden



Clinics



Netwerkbijeenkomsten



Kamp



Overige activiteiten

Samenwerking met regionale wielerverenigingen en toerclubs


Versterken



Vrijwilligers



Synergie

Competenties


Projectmatig werken



Organisatie talent



Routine in het organiseren van evenementen

Bezetting:

4
4

Vacant:

Commissie – Dameswielrennen




Periode 2017 – 2019


Opzetten specifieke faciliteiten m.b.t. dameswielrennen



Werven rensters



Organisatie specifieke activiteiten m.b.t. dameswielrennen



Samenstellen wedstrijdprogramma

Periode na 2019


Begeleidingsteam dameswielrensters



Samenstellen wedstrijdprogramma



Opstellen trainings- en wedstrijdprogramma

Bezetting:

3
2

Vacant:

Trainers organisatie


Wat is er nodig om een wedstrijdsport waardige trainersgroep en structuur te
realiseren?


Er zal volgens een door het trainerskader opgesteld en goedgekeurde jaarplanning
getraind gaan worden,



Reorganisatie en professionalisering trainersorganisatie


Duidelijke hiërarchie en afspraken



Inhoudelijke richtlijnen



Inhuur kennis van buitenaf ter ondersteuning van de trainersstaf met het opzetten
van de trainersorganisatie en het trainingsplan



De kern moet bestaan uit mensen die voor een langere termijn blijven maar vooral in
het belang van de club/renners actief is



Gecertificeerde trainersgroep


Een Wielertrainer 3 in de gelederen



Zowel begeleiders als trainers respectievelijk wielertrainer 1 (begeleiders) als 2 (groepstrainers)
laten volgen

Trainers organisatie

Trainersgroep


Elke groep (weg, cyclocross, MTB) bestaat uit:


Een groepshoofd (is zelf ook een groepstrainer)






Zorgt voor waarborging van het trainingsplan.



Bezetting trainers/begeleiders



Zorgt samen met de hoofdtrainer voor de kwaliteit van de trainers/begeleiders

Trainers




Heeft wielertrainer 2 (of is bereid deze te gaan halen)

Heeft wielertrainer 2 (of is bereid deze te gaan halen)


Zorgt voor een goede training van de groep (volgens het trainingsplan)



Zorgt voor een veilige trainingssituatie (bepalen van de trainingsronde)



Instrueert de groepsbegeleiders

Één of meerdere begeleiders


Heeft wielertraining 1 (of is bereid deze te gaan halen)


Zorgen voor een veilige trainingssituatie


Oversteken kruispunten



Begeleiden van geloste renners



Ondersteunen bij oefeningen.

Bezetting:

20
5
Vacant:

Coördinator weg en offroad


Hun taak ligt vooral in het verzorgen van informatie/advies en het versterken van het “groepsgevoel”,
zij zullen de verbinding zijn tussen de trainers, renners en ouders op het gebied van:


Algemene training en wedstrijd informatie



Vraagbaak voor de ouders en renners



Vertrouwenspersoon (1 persoon)



Samenstellen wedstrijdprogramma


Binnen- en buitenland



Inschrijvingen



Coördineren van vervoer (samen rijden)





Vertrektijden



Combineren van vervoer

Materiaal voor bij trainingen zoals,




Pionnen, linten, pinnen, ed.

Materiaal voor bij wedstrijden


Tent /aggregaat/koffie en thee (met name winter)



Eventueel voeding /drinken voor de renners

Bezetting:

2
2

Vacant:

Groepsindeling




Alle renners worden ingedeeld (zowel in het veld als op de weg) op kwaliteit
en inzet/aspiraties (attitude), dit houd in dat een renner wordt beoordeeld op
meerdere facetten zoals:


Techniek



Snelheid.



Fysieke gesteldheid



Instelling en aspiraties (attitude)

Als alle facetten positief zijn gaat een renner naar een volgende groep, het
kan echter ook dat enkele facetten negatief zijn waardoor een renner op
grond van veiligheid of waarborging van de training terug gezet wordt naar
een lagere groep


Het omhoog plaatsen wordt bepaald door de groepstrainers



Het omlaag plaatsen gebeurd alleen na overleg met de
trainingscoördinator/hoofdtrainer/renner/ouders


Dit is echt het laatste wat we willen en gebeurd ook alleen als alle mogelijke opties zijn
bekeken/besproken.

Uitvoering


Een goed plan heeft een degelijke voorbereiding, een gezonde financiële basis maar
ook een goede organisatie nodig wat niet op korte termijn gerealiseerd kan worden.






Hoe het trainingsplan er uit gaat zien



Wat de consequenties hiervan zijn



Wat wij van de renners verwachten

Er wordt hard gewerkt om de organisatie door te laten groeien van alleen jeugd,
nieuwelingen/junioren naar beloften en elite.




Om de toekomst van de club veilig te stellen is er besloten om hier nu al actief mee te
beginnen, met name de trainingen en begeleiding zullen op korte termijn al volgens het
nieuwe plan opgezet gaan worden. In persoonlijke/groeps- gesprekken zullen we
bespreken:

Voor de groep beloften/elite zal wel een extra aanvullend plan geschreven moeten
worden i.v.m. begeleiding, materieel en budget.

Er zullen door het jaar heen verschillende externe activiteiten georganiseerd worden
zoals:


Trainingsdagen op locatie (groep 3 en 4)



Trainingskamp (groep 3 en 4)

Jaarplanning trainingen

Wapenfeitjes


Beleid & plan van aanpak gepresenteerd



Sportieve organisatie zo goed als rond



Jaarplanning gereed



Bijeenkomst oud rensters Buitenlust t.b.v. opzetten dameswielrennen



Binnenkort gesprekken met mogelijke nieuwe sponsoren



Groot animo trainingsleden



Werving commissies is actief gestart

Samen
Het is niet mogelijk om Buitenlust 2.0 te realiseren zonder jullie hulp!
We zoeken mensen die er samen de schouders onder willen zetten om de
club en haar renners naar een hoger plan te tillen:


Ouders, grootouders en andere familieleden



Passieve leden die (weer) iets willen betekenen voor de club



Buitenstaanders die kennis hebben van een bepaald onderwerp


(ex) wielrenners en trainers



Professionals uit het bedrijfsleven die hobbymatig iets willen betekenen



Stagiaires



Samenwerking met andere sport- en wielerverenigingen

Aanmelden bij mark@ascent-it.nl

